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Laudatio για την καθηγήτρια Ελισάβετ Ζαχαριάδου 

 Η σηµερινή απόδοση της οφειλόµενης τιµής στην καθηγήτρια του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης κ. Ελισάβετ Ζαχαριάδου δεν είναι απλώς µια πράξη 

αναγνώρισης του έργου της διακεκριµένης ιστορικού  από το Πανεπιστήµιό µας· 

είναι κάτι περισσότερο, µια ύψιστη επιστηµολογική και παιδαγωγική διαδικασία.  

 Τιµούµε την καθηγήτρια κ. Ελισάβετ Ζαχαριάδου, επειδή στη διάρκεια της 

µακροχρόνιας δραστηριότητάς της στο πεδίο της  οθωµανικής ιστορίας παρουσίασε 

πολυσχιδές και εδραίο έργο, που αναγνωρίζεται από όλους τους οµοτέχνους µας· 

συνδύασε µε επιτυχία την ιστορική εργασία µε την πανεπιστηµιακή διδασκαλία· 

δηµιούργησε πρότυπες ερευνητικές δοµές, όπως το Ινστιτούτο Μεσογειακών 

Σπουδών στην Κρήτη, µαζί µε τον εκλεκτό συνάδελφο, δεινό αστυγράφο της 

Θεσσαλονίκης, Βασίλη Δηµητριάδη. Η συνολική δραστηριότητα του Ινστιούτου, τα 

Συνέδριά του µε τίτλο "Οι Αλκυονίδες µέρες στην Κρήτη" και κυρίως οι θεµατικοί 

τόµοι, που εκδίδονται για κρίσιµα θέµατα της οθωµανικής ιστορίας, αποτελούν µια 

εξαιρετική συµβολή στην ανάπτυξη των οθωµανικών σπουδών σε ελληνικό έδαφος 

στην οποία ο ρόλος της κας Ζαχαριάδου υπήρξε ανεκτίµητος. 

 Το συγγραφικό έργο της, που εκτείνεται σε πάνω από εκατό επιστηµονικά 

άρθρα και µερικές δεκάδες βιβλία, συνδυάστηκε µε µια εγρήγορη πολιτική παρουσία, 

µια επιλογή αντίστασης, που εκδηλώθηκε ήδη από τα χρόνια της απριλιανής 

δικτατορίας στην Ελλάδα και αποσκοπούσε όχι απλώς στην ανατροπή του 

παράνοµου καθεστώτος, αλλά και στην ουσιαστικοποίηση της µελλοντικής 

Δηµοκρατίας.  

 Αν λοιπόν  αφετηρία για το δηµόσιο έπαινό της είναι αυτός ο πολυσχιδής 

συνδυασµός του στοχαστικού και του ενεργητικού βίου της ήδη µπορούµε να 

προσεγγίσουµε τη βασική στάση της: η ασπαίρουσα ιστορική συνείδησή της δε 

διαµορφώθηκε αποκλειστικά στο αποµονωµένο γραφείο µπροστά σε σκωληκόβρωτα 

βιβλία και χειρόγραφα, αλλά στην καλίµπρα των παροντικών κοινωνικών σχέσεων, 

των ιδεολογικών ανασχηµατισµών, στη διαρκή δοκιµασία για το περιεχόµενο των 

εννοιών, των αξιών, των πράξεων. Η κ. Ζαχαριάδου είναι από εκείνους που µπορεί να 

µας µάθουν µε το έργο και τη στάση της ότι άλλο πράγµα η ελευθερία και άλλο η 
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ελευθεριότητα και η ασυδοσία, άλλο η δηµοκρατική λογική και άλλο η συντεχνιακή 

τύφλωση, άλλο η ευθύνη και άλλο η ανευθυνότητα.  

 Η διαµόρφωση της ερευνητικής συνείδησης του κοινωνικού επιστήµονα και 

ειδικότερα του ιστορικού είναι µια συγκρότηση εξαιρετικά περίπλοκη, η οποία στο 

πλαίσιο των φιλοσοφικών τάσεων µπορεί να λάβει εξαιρετικά διαφοροποιηµένα 

πρόσηµα. Είναι έκφραση του παγκόσµιου πνεύµατος, όπως έλεγε ο Χέγκελ; Είναι η 

συνειδητοποίηση των καθορισµένων νόµων της κοινωνικής εξέλιξης, όπως ήθελε ο 

Μαρξ και οι οπαδοί των µονιστικών συστηµάτων; Είναι η αποδοχή της κυκλικότητας 

και της αιώνιας επιστροφής, που τόσο άρεσαν στον  Βίκο, τον Κρότσε και στους 

θρησκειολόγους; Είναι η συνειδητή ερµηνευτική δραστηριότητα µε εργαλείο τη 

µνήµη, όπως ήθελε ο Ντίλταϋ, ο Γκάνταµερ ή ο Ρικέρ ή ακόµη είναι η παραβολή, ο 

κοσµολογικός µύθος, η ηθική ιστορία και άλλες περισσότερο θεραπευτικές ή και 

εξωτικές επιτεύξεις, που συναντούµε στους ανατολικούς πολιτισµούς; Κάθε φορά 

που ερχόµαστε σε επαφή µε το έργο ενός ιστορικού, συµµεριζόµαστε την αγωνία του 

να ενταχτεί µε τη στοχαστική εργασία του σε αυτές τις µεγάλες φιλοσοφικές 

αφηγήσεις.  

 Οι δικοί µας άνθρωποι, οι οµότεχνοί µας στο χώρο των επιστηµών της 

κοινωνίας και του ανθρώπου, που ξεκίνησαν το επιστηµονικό ταξίδι τους εκεί κάπου 

στη δεκαετία του 1960 βίωσαν τη µεγάλη ανέχεια, την υπέρµετρη στέρηση της 

καθηµαγµένης από τον πόλεµο και την εµφύλια φθορά χώρας. Πήραν να ανασάνουν 

λίγο, να ανασυγκροτηθούν και να ανασυγκροτήσουν την επιστήµη στη χώρα µας 

αναζητώντας µε πείσµα ό,τι δεν µπορούσε να τους προσφέρει η περιορισµένη 

κοινωνική ζωή και η προβληµατική επιστήµη στην Ελλάδα. Και πάνω που άρχισαν να 

µεστώνουν, ήρθε η δεύτερη ανάδροµη περίοδος της ιστορίας µας, που προκάλεσε 

εθνική καταστροφή, τάραξε τις αξίες της κοινωνικής ζωής, συνέχυσε ξανά τις 

ιδεολογίες και αναστάτωσε τις κοινωνικές ανελίξεις. Σήµερα πολλοί είναι εκείνοι που 

θέλουν να ξεχάσουν την περίοδο 1967-1974 και ακόµη περισσότεροι είναι εκείνοι 

που νοµίζουν ότι ο συνειδητός πολιτικός βίος µιας κοινωνίας είναι χάρισµα και όχι 

αποτέλεσµα µιας καθηµερινής και αδιάκοπης προσπάθειας του κάθε πολίτη. Το 

Πανεπιστήµιό µας µε το έργο και τη διδασκαλία του έδειξε ότι τµήµα 

αναπαλλοτρίωτο της προσφοράς του µέσα στην ελληνική πνευµατική και κοινωνική 
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ζωή είναι η συµβολή των πιο εγρήγορων µελών του για την πολιτισµική ωρίµανση 

και την κοινωνική  χειραφέτηση της πατρίδας µας. 

 Η καθ. Ζαχαριάδου κινήθηκε και η ίδια µέσα σε κλίµα ανάλογο και κατά 

τούτο την θεωρούµε κοντά µας. Δεν είναι όµως µόνο αυτό. Η καθ. Ζαχαριάδου είναι 

κοντά µας από την άποψη της ποιότητας του έργου, που παράγει σε όλη τη διαδροµή 

της στην ιστορική επιστήµη, την οποία διακόνησε και διακονεί ακόµη µε εξαιρετική 

επιτυχία.  

Η προσήλωσή της στην ανάδειξη των ιστορικών πηγών για την ιστορική 

ερµηνεία αποτελεί το κρίσιµο µεθοδολογικό µέγεθος της εργασίας της. Είναι µια 

παλιά συζήτηση στους ιστορικούς για την αξία των πηγών, ιδίως των γραπτών πηγών 

από το παρελθόν, προκειµένου να ανασυνθέσουµε µια ιστορική περίοδο σε ένα 

δεδοµένο γεωγραφικά τόπο. Οι θετικιστικές υπερβολές κάποτε αλλοίωσαν και 

αποξήραναν αυτή την εδραία µεθοδολογία. Σήµερα ωστόσο γνωρίζουµε ότι η 

συγκρότηση µιας ιστορικής αφήγησης, η προώθηση ενός ερµηνευτικού σχήµατος για 

το παρελθόν δεν µπορεί να είναι µια αφηρηµένη εργασία, όπου οι αφηγηµατικές 

τεχνικές υποκρύπτουν τις ιδεολογικές εξαρτήσεις και υποκαθιστούν την αξία του 

συγκροτηµένου πάνω στα δεδοµένα των πηγών ιστορικού επιχειρήµατος.  

Ειδικά για την οθωµανική ιστορία, που υπόκειται σε άλλου είδους 

πολιτισµικές καταβολές και µας κληροδότησε ένα πλουσιότατο πλην ακόµη 

αδιερεύνητο αρχείο κυρίως διοικητικών εγγράφων, η αξιοποίηση των πηγών, των 

χρονογραφιών, των µικρών ή µεγαλύτερων αφηγήσεων είναι πρωταρχικής σηµασίας 

για να διεισδύσουµε στον κόσµο των Οθωµανών, να τους κατανοήσουµε στην 

καινοφάνεια, αλλά και στη συνάφειά τους, στην εγκατάµειξή τους µε άλλους λαούς, 

που µετέχουν στο ίδιο πολιτισµικό κεκτηµένο µε εµάς, και που πρόχειρα τους 

εγγράφουµε σε αυτό που ονοµάζουµε ευρωπαϊκό πολιτισµό.  

Η σχέση, η συνοικία των Οθωµανών µε όλο αυτό το ελληνογενές πολιτισµικό 

περιβάλλον είτε στην δυτικοευρωπαϊκή είτε στην ανατολικοευρωπαϊκή, τη βυζαντινή, 

έκφρασή του είτε στη µετά την Αναγέννηση νεωτερική εκδοχή του είναι µια σχέση 

ετεροβαρής για την ιστορική εργασία από πολλές απόψεις. Από τη µια οι υψηλού 

επιπέδου αφηγηµατικές βυζαντινές πηγές µε χωνεµένα τα βήµατα της διανοητικής 

πορείας από την αρχαιότητα ως τον 15ο αι. και από την άλλη ένα πλήθος οθωµανικών 
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πηγών άνισης ποιότητας και εκφραστικής δύναµης, οι οποίες όµως φτάνουν ως τον 

20ο αιώνα και συνεισφέρουν σε πληροφορίες που θα τις γνωρίζαµε, αν δεν είχαν 

διασωθεί οι οθωµανικοί αρχειακοί θησαυροί, αποκλειστικά από τις δυτικοευρωπαϊκές 

αρχειακές πηγές των νεώτερων χρόνων µε όλες τις παραθλάσεις της αποικιοκρατικού 

τύπου ιστοριογραφικής ανάπτυξης που παρατηρείται στις µεγάλες ακαδηµαϊκές 

παραδόσεις της Δυτικής Ευρώπης. Ο βυζαντινός πολιτισµός ωστόσο δεν είναι ούτε 

κατ᾽επίφαση γέννηµα της µικρασιατικής γής, όπως το ήθελε η ρεπουµπλικανική 

τουρκική ιστοριογραφία ως την εποχή του Mehmet Fuat Köprülü, και η σύγκλιση των 

ιστορικών πληροφοριών, που προσφέρουν αµοιβαία οι βυζαντινές και οι οθωµανικές 

πηγές, προϋποθέτει µια βαθύτατη κατανόηση πολλών και διαφορετικών πολιτισµικών 

επιπέδων. Το σχήµα γίνεται ακόµη πιο σύνθετο καθώς παραπληρώνεται από ανάλογες 

διερευνήσεις στην ιστοριογραφία και το αρχειακό υλικό των ιταλικών πόλεων, 

κυρίως της Βενετίας και της Γένοβας.  

Η καθ. Ελισάβετ Ζαχαριάδου είχε αρρωγούς σε αυτή την πορεία της τους 

δασκάλους της από το Πανεπιστήµιο της Αθήνας και τη Σχολή Ανατολικών και 

Αφρικανικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου, είχε την κοινότητα των 

οθωµανολόγων και βυζαντινολόγων από πλήθος χώρες και, θα προσέθετα, ως βασικό 

συνοµιλητή της τον σύζυγό της και εκλεκτό βυζαντινολόγο, τον Νικόλαο 

Οικονοµίδη. Αφιέρωσε λοιπόν το µεγαλύτερο µέρος του έργου της στην ανάδειξη της 

σύνθετης συγκρότησης που εµφανίζεται από τον 13ο αι. στην περιοχή της Εγγύς 

Ανατολής και των Βαλκανίων  και συνέβαλε όσο λίγοι στο να ξεφύγουµε από τις 

βάναυσες εργαλειοποιήσεις της ιστορίας της. Ας σταχυολογήσουµε µερικά 

παραδείγµατα από τις σχετικές εργασίες της, που υποδεικνύουν και το εύρος των 

ζητήσεών της και τη λεπτότητα των στοχαστικών προσεγγίσεών της:  

α) Ανέσυρε και δηµοσίευσε από τα µοναστήρια της Πάτµου και του Αγίου 

Όρους πρωτότυπα έγγραφα, που απολύθηκαν από την ανώτατη αρχή του οθωµανικού 

κράτους, τους σουλτάνους, και αφορούν σε ζητήµατα που καθορίζουν τις σχέσεις του 

κράτους µε τους ορθόδοξους εκκλησιαστικούς θεσµούς. Το µνηµειώδες έργο της 

Δέκα τουρκικά έγγραφα για την Μεγάλη Εκκλησία τροποποίησε πολλές από τις 

απόψεις µας για τη σχέση της τελευταίας µε την οθωµανική αρχή.  
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β) Προκειµένου να αναδείξει τη συµπληρωµατική προς τις βυζαντινές πηγές 

οθωµανική οπτική γωνία αποφάσισε να µεταφράσει και να σχολιάσει µε πλούσιο 

υποµνηµατισµό και ερµηνείες δύο τουρκικά χρονικά του 15ου αι. και, συγκεκριµένα, 

ένα µεγάλο τµήµα από το Χρονικό του µακροβιότατου πολεµιστή Ασήκ-πασάζαντε 

και ένα άλλο ανώνυµο, που εξιστορεί τα γεγονότα της εκστρατείας και της µάχης της 

Βάρνας (1444). Τα χρονικά αυτά, όπως και όλα τα τουρκικά χρονικά, δεν διαφέρουν 

από τα βυζαντινά µόνο ως προς τη γλώσσα αλλά καθρεφτίζουν τη διαφορετική 

νοοτροπία και την κοσµοεικόνα των Οθωµανών.  

γ) Η τρίτη κατεύθυνση αφορά στις σχέσεις των Βενετών της Κρήτης και των 

εµιράτων του Αϊδινίου και του Μενδεσία στην Νοτιοδυτική Μικρά Ασία. Η βασική 

εργασία για το εµιράτο του Αϊδινίου είχε γίνει από τον µεγάλο βυζαντινολόγο Paul 

Lemerle· η Ζαχαριάδου φώτισε το ζήτηµα από την άποψη των οικονοµικών, των 

εµπορικών ιδιαίτερα σχέσεων, και παρακολούθησε την εξέλιξη σε όλη τη διάρκειά 

της ως τη στιγµή δηλ. που ο σουλτάνος Μπεγιαζίτ  προσάρτησε τα εµιράτα, 

εξασθένισε το Καραµάν, υπέταξε τη Βουλγαρία και στράφηκε εναντίον των 

χριστιανικών κτήσεων στη Χίο, τη Λέσβο και τη Ρόδο. Η εργασία της επιπλέον για το 

εµιράτο του Karası στην Μοισία φώτισε πλευρές µιας εξέλιξης στην Μικρά Ασία µε 

εξίσου µεγάλο θεωρητικό ενδιαφέρον. Το εµιράτο, όπως είναι γνωστό ιδρύθηκε 

αµέσως µετά την καταλανική εκστρατεία στα τέλη του 14ου αι. (θέµα που επίσης 

απασχόλησε την τιµώµενη) και υποτάχτηκε στους Οθωµανούς τα τελευταία χρόνια 

της βασιλείας του Ορχάν, αφού είχε υποστεί πολλές προηγούµενες εδαφικές µειώσεις 

και κατατµήσεις. Η Ζαχαριάδου έδειξε ότι η µοιραία αυτή εξέλιξή του υπαγορεύτηκε 

όχι από την έλλειψη φιλοδοξίας για κατάκτηση, λ.χ. της Μυτιλήνης, αλλά από την 

ουσιαστική αδυναµία του να ελέγξει τους θαλάσσιους δρόµους και από την πίεση που 

του ασκούσε από τα Ανατολικά το εµιράτο του Germiyan.  

Ο δρόµος δεν έχει ακόµη φτάσει στο τέρµα του. Όσο χρήσιµη υπήρξε η 

διαµόρφωση µιας συνάφειας ανάµεσα στην οθωµανική ιστορία και στην ευρωπαϊκή 

ιστορία (συµπεριλαµβανοµένης και της ελληνικής), πολύ περισσότερη δουλειά µένει 

να γίνει για τη συνάφεια της οθωµανικής µε την ασιατική ιστορία. Και στο σηµείο 

αυτό θα µου επιτρέψετε παρεκβατικά να σηµειώσω ότι αυτή η κατεύθυνση δεν είναι 

τόσο εξωτική ή τόσο οριενταλιστική, όπως έχουµε συνηθίσει να τη θεωρούµε στο 
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πλαίσιο της αποικιακής ιστοριογραφίας. Στις µέρες µας η επανένταξη του Ιράν στο 

διεθνές παίγνιο της περιοχής, οι αυτόνοµες κρατικές εκφράσεις των παλιών 

σοβιετικών δηµοκρατιών µε ισλαµικό θρήσκευµα, ενδεχόµενες εδαφικές 

ανακατατάξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής θα συνεισφέρουν στην ενίσχυση 

των εθνικών ιστορικών παραδόσεων και θα µας επιτρέψουν να συνεκτιµήσουµε 

ακόµη περισσότερους παράγοντες, οι οποίοι επέδρασαν στην ιστορία αυτού του 

χώρου, που διεισδύει βαθιά στο σηµείο τοµής της Ευρώπης και της Ασίας.  

Το έργο της τιµώµενης συµβάλλει στο να αντιµετωπίσουµε την ιστορία της 

οθωµανικής αυτοκρατορίας κάτω από το φως ευρύτερων θεωρητικών προσεγγίσεων· 

ακριβέστερα υπήρξε σηµαντική η συµβολή της µαζί µε άλλους επιφανείς 

εκπροσώπους της οθωµανικής ιστοριογραφίας, όπως τον Halil İnalcık, τον Stanford 

Shaw, τον Cemal Kafadar, στον εµπλουτισµό της θέσης του Paul Wittek σχετικά µε 

τη σηµασία του θρησκευτικού πολέµου στην εξάπλωση των Οθωµανών. Η 

Ζαχαριάδου, µολονότι κρατά το βασικό πυρήνα της θεωρητικής ολοκλήρωσης του 

Wittek, συνεισφέρει µε πληθώρα πραγµατολογικού υλικού και τεκµηριώσεων 

υποδεικνύοντας ότι τα νέα ευρήµατα και η αρτίωση των επιµέρους γνώσεών µας 

αποκαθιστούν την ιστορία των απαρχών της οθωµανικής αυτοκρατορίας: δεν 

πρόκειται πλέον για µια µυθική εξιστόρηση ούτε είναι προϊόν µιας εξέλιξης, που 

µπορεί να αναχθεί σε ένα µόνο αίτιο, αλλά µια εξαιρετικά πολυσχιδής και σύνθετη 

έκφραση, όπου το πολιτικό και στρατιωτικό, το διεθνές και το εγχώριο συνυπάρχει µε 

το πολιτισµικό, το θρησκευτικό στοιχείο στο έδαφος της Μικράς Ασίας και 

δηµιουργεί υβρίδια και συγκρητισµούς, τα οποία οφείλουµε να αναδείξουµε 

περαιτέρω.   

Η συγκρότηση πολιτικών κοινωνιών στην περιοχή µας δοκιµάστηκε στο 

παρελθόν µε οδυνηρό τρόπο. Το ελληνικό πολιτισµικό δεδοµένο µε ή χωρίς το 

ρωµαϊκό παραπλήρωµά του, αποδείχθηκε κατ᾽ εξακολούθηση παραγωγικό και κατά 

τις τελευταίες δεκαετίες απετέλεσε την ισχυρότερη ατµοµηχανή στην πορεία της 

περιοχής προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Το δεδοµένο αυτό µπορεί να θαµπώνει 

µέσα στους καπνούς της κρίσης, η διατήρησή του ωστόσο προϋποθέτει την 

ψυχραιµία, την ορθολογικότητα, την ειλικρίνεια, τη βαθειά ανθρωπιστική 

προσέγγιση, που οφείλει να χαρακτηρίζει το έργο του ιστορικού. Η εργασία της 
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καθηγήτριας κας Ζαχαριάδου συνεισφέρει στη διαµόρφωση πεδίων διαλόγου και 

σύγκλισης µε τις κοινωνίες της περιοχής µας και συµβάλλει στη σύναψη νέων 

πολιτισµικών συµβολαίων, που θα µπορούσαν να ενισχύσουν ακόµη περισσότερο τη 

σηµασία της περιοχής µας στην νέα Ευρώπη που ανατέλει. Γι᾽αυτό και την 

ευχαριστούµε.  


